Lopa Kothari
Lopa Kothari é uma cantora britânica e também co-apresentadora de um eclético programa de
música que mistura sons do mundo inteiro chamado World on 3 da BBC de Londres. No programa
ela recebe convidados dos mais variados lugares para shows e entrevistas exclusivas. Kothari
entrou para o mundo da música em 1997 em Mumbai na Índia e desde então já produziu e
apresentou shows para CNBC, escreveu para o ITN News, apresentou um programa no Channel
East, escreveu e gravou músicas para filmes indianos, italianos e britânicos, já se apresentou em
vários festivais, apareceu no clipe do Paul McCartney e faz parte da equipe da BBC desde 2003.

Sharon Elizabeth Dean
Sharon é Diretora da Editora Musical do selo Respect Music. O diversificado portfólio da empresa
inclui Nell Bryden, o novo “queridinho” da BBC Radio 2, Goran Kay, artista e compositor
recordista de vendas, a compositora nomeada ao Classical Brit/Emmy Sarah Class ao artista de
hip hop Tenny Ten. Também é Diretora Executiva da Associação Nacional de Profissionais da
Indústria de Gravadoras (NARIP), que promove a educação para a progressão na carreira entre os
executivos de gravadoras.
Ela é ainda Chefe de Desenvolvimento de Negócios na ZY Records, que está em turnê atualmente
com Dizzee Rascal. Sharon também é parte do Conselho da Associação da Música Independente,
que promove o setor a nível mundial e fornece uma gama de serviços aos membros, permitindo
que as empresas membro cresçam aproveitando novas oportunidades para entrar em novos
mercados.

Robert Urbanus
Robert Urbanus é um dos fundadores da Stern’s Music, uma gravadora inglesa especializada no
ramo da African Music. Fundada nos anos 80 em Londres, a Stern’s, como é popularmente
conhecida, penetrou em um mercado antes não explorado pelas gravadoras inglesas, o segmento
da música negra, e se expandiu para o outro lado do Atlântico, abrindo uma loja em Nova York.
Em 2009, juntamente aos seus sócios, Robert Urbanus redirecionou seus negócios exclusivamente
para a internet, seguindo a tendência de adaptação da música com a tecnologia. Em seu site, a
Stern’s vende músicas para download e álbuns por encomendados por qualquer parte do mundo.

Andy Wood
Andy Wood formou a empresa Como No em 1986, que é considerada uma das maiores promoters
de música latina ao vivo. Eles têm trabalhado com artistas como o grupo Mono Blanco, de
Veracruz, Toto La Momposina, da Colômbia, Susan Beca, do Peru, alem de Omara, Ibrahim,

Eliades, Celia Cruz and Wilie Colón, Spanish Harlem Orchestra, the Gotan Project, Kinky e
Orishas. São também conhecidos por promover eventos nas principais casas de espetáculo de
Londres, tais como: Royal Festival Hall, Barbican Centre, Royal Albert Hall, Shepherds Bush
Empire, além de promover outros eventos em boates, teatros, assim como eventos a céu aberto.

Jody Gillet
Jody Gillet, a representante da BM&A no Reino Unido, vive em Londres e trabalha há mais de 15
anos com o cenário local de música independente. Já trabalhou com marketing e gerenciamento
de diversas gravadoras e selos como Hannibal Records, Ryko disc, Luaka Bop, Trama, entre
outros. Jody ainda edita tudo que se refere a world music no site da revista MONDOMIX.

Arwa Haider
Arwa Haider é editora do caderno de cultura da versão inglesa do jornal Metro e possui ampla
experiência na cobertura de cinema, música, vida noturna e cultura pop no jornal e em revistas
como Time Out, The Times além de contribuir para The Word, The Independent, The Guardian,
NME, The Sunday Telegraph, Sight & Sound, Mixmag, Kerrang, The Face, BBC Radio 1, 3, 4, 5, RAI
Radio e World Service entre outros. Entre 2007 e 2009 ela integrou a mesa de jurados do Mercury
Music Prize. Em 2010 ela foi convidada a participar do Fórum de Música com capacidade para
30,000 pessoas em Moscou.

